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АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

1000 София, ул. Леге 4

факс: 940 7078

e-rop@aop.bg,rop@aop.bge-mail:

http://www.aop.bgинтернет адрес:

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Деловодна информация

Партида на възложителя: 00877

Поделение: ________

Изходящ номер: 2163 от дата 28/05/2014

Коментар на възложителя:
Доставка на система за елетрохирургична тъканна манипулация за 
нуждите на "МБАЛ - Пловдив" АД, град Пловдив

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:

Възложител
"Многопрофилна болница за активно лечение - Пловдив" АД

Адрес
бул. "България" №234

Град Пощенски код Страна
Пловдив 4003  България

Място/места за контакт Телефон
юристи 032 959221

Лице за контакт (може и повече от едно лице)
Владимир Илиев

E-mail Факс
mbalplovdiv@abv.bg 032 959221

Интернет адрес/и (когато е приложимо)

Адрес на възложителя:
http://mbal.net/main.php?module=content&cnt_id=1

Адрес на профил на купувача (или друг интернет адрес, на който е публикувана  

поканата):

http://www.mbal.net/main.php?module=content&cnt_id=5

РАЗДЕЛ ІI

Обект на поръчката

Строителство Доставки Услуги

Кратко описание
Доставка на система за елетрохирургична тъканна манипулация за 
нуждите на "МБАЛ - Пловдив" АД, град Пловдив

Общ терминологичен речник (CPV)

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 33000000
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РАЗДЕЛ ІII

Kоличество или обем
Съгласно Техническата спецификация представляваща неразделна 
част от документацията публикувана в профила на купувача: 
http://www.mbal.net/main.php?module=content&cnt_id=5

Прогнозна стойност

(в цифри): 30000   Валута: BGN

Място на извършване

"Многопрофилна болница за активно лечение - Пловдив" АД код NUTS:  

BG421

Изисквания за изпълнение на поръчката
Съгласно Техническата спецификация представляваща неразделна 
част от документацията публикувана в профила на купувача: 
http://www.mbal.net/main.php?module=content&cnt_id=5

Критерий за възлагане

най-ниска цена икономически най-изгодна оферта

Показатели за оценка на офертите

Срок за получаване на офертите

Дата: 05/06/2014 дд/мм/гггг Час: 15:30

Да НеЕвропейско финансиране

Допълнителна информация

Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени  

на посочения интернет адрес или друго:

1.Заявление за участие - попълнено и подписано по образец № 1, 
от представляващият участникът,а в случай, че това не е законния 
представител на участникът се представя и документ-
пълномощно,удостоверяващо представителната власт на лицето, от 
което изхожда заявлението - оригинал или нотариално заверено 
копие;
2.Заверено копие от документ за регистрация или удостоверение за 
актуално състояние, съдържащи ЕИК, съгласно чл. 23 от Закона за 
търговския регистър, когато участникът е физическо лице и –
копие от документ за самоличност- заверени от участника копия с 
подпис и печат.
3.Документ, удостоверяващ представителната власт на лицето, от 
което изхожда предложението, в случай, че това не е законния 
представител на участника - оригинал или нотариално заверено 
копие;
4.Декларация –справка в свободен текст подписана от участникът 
съдържаща,списък на договори за извършени доставки на медицинска 
апаратура , които са изпълнени  през преходните 2011, 2012 г. и 
2013 година от участника – оригинал.
5. Препоръки /референции/ за добро изпълнение на договори, –
заверини от участника копия с поппис и печат.
6.Сертификат за внедрена система за управление на качеството ISO 
9001:2008 или еквивалентен  от участника- заверено копие за 
чуждестранни участници с превод на български език от фирма за 
легализирани преводи/;
7.Декларация за липсата  на обстоятелствата визирани в чл. 47, 
ал.1, т.1 букви:а,б,в,г,д, ал.2, т.2а,т.5 от лицата съгласно 
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чл.47 ал.4 от ЗОП-по образец 2.
8.  Декларация за липсата на обстоятелствата спрямо участникът 
на обстоятелствата визирани в чл.47,ал.5 т.2 и 3 от ЗОП от 
лицата съгласно чл.47 ал.4 от ЗОП -по образец 4   
9.Декларация за обстоятелството визирано в член 56, ал.1, т.8 от 
ЗОП (предишна т. 7 - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 
г.) , изхождаща от законния представител на участника или от 
упълномощено от него лице, относно обстоятелства по чл.56, ал.1, 
т.7 от ЗОП, от която е видно, дали участникът ще ползва 
подизпълнител или няма да ползва такъв /тази декларация се 
попълва задължително  независимо дали ще ползват или няма да 
ползват подизпълнител/ - оригинал.  
10.Декларация в свободен текст, изхождаща от законния 
представител на участника или от упълномощено от него лице,  за 
срока на валидност на офертата, който срок не може да бъде по-
кратък от 90 дни от получаване на офертата в деловодството на 
възложителя - оригинал.
11. Декларация за СЕ марка – оригинал.
- Участниците следва да представят офертата съгласно условията 
на Възложителя , които са публикувани на профила на купувача: 
http://www.mbal.net/main.php?module=content&cnt_id=5
12.Декларация за липсата спрямо участникът на обстоятелствата 
визирани в чл. 47 ал.1, т.2 и 3 и ал.2,т.1 ,т.3,т.4 от ЗОП от 
лицата съгласно чл.47 ал.4 от ЗОП -по образец 3

РАЗДЕЛ ІV

Срок на валидност на публичната покана (включително)

Дата: 05/06/2014 дд/мм/гггг
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